
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare adițional  

între Consiliul mun. Bălți și Asociația Obștească  

„Asociația Femeilor de Afacere din municipiul Bălți” și transmiterea 

în locațiune a clădirii școlii primare „A.I.Cuza” din str. Kievului, 75,  

cu scutire de plată pentru locațiune 

 

 În conformitate cu art. 14 alin. (1), lit. b), c) alin. (2), alin. (3) al Legii RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 8 alin. 2), art. 32
2
 al Legii RM cu 

privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17.05.1996, art. 9 al Legii RM cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, art. 9 alin. (1), lit. h) 

alin. (2), art. 17 al Legii RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-

XVI din 04.05.2007, Legea RM privind bugetul de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, art. 

904 din Codul Civil al RM, Hotărîrea Guvernului RM “Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate” nr. 483 din  29.03.2008,  cu 

modificările și completările ulterioare, decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 6/66 din 

25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a 

activelor neutilizate a proprietăţii municipale” cu modificările şi completările ulterioare, decizia 

Consiliului mun. Bălţi nr. 9/13 din 28.09.2018 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 

între Consiliul municipal Bălți și Asociației Obștești „Asociația Femeilor de Afacere din 

municipiul Bălți”, Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 17/2 din 07.12.2015 „Cu privire la 

aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Bălți pe anii 2016-2019, decizia 

Consiliului mun. Bălţi nr.13/44 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea Actul adițional Nr.1 la 

Memorandummul de înțelegere între Glode AS și Consiliul Municipal Bălți”, în baza adresării 

Asociației Obștești „Asociația Femeilor de Afacere din municipiul Bălți” nr 28 din 20.09.2018,  

Certificatului de utilitate publică din 03.11.2017 prezentat, și în scopul creșterii incluziunii 

sociale și îmbunătățirea condițiilor social-economice a persoanelor defavorizate, inclusiv a 

persoanelor cu dizabilități, prin crearea unui Centru de resurse pentru integrare socială și muncă 

și desfășurarea activităților de antreprenoriat social, -                                                                                                                                   

 

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

1. Se aprobă Acordul de colaborare adițional între Consiliul mun. Bălți și Asociația Obștească  

„Asociația Femeilor de Afacere din municipiul Bălți”, conform anexei. 

2. Primarul mun. Bălți dlui Nicolai Grigorișin: 

2.1.      Să semneze Acordul de colaborare adițional, indicat în punctul 1 a prezentei decizii. 

2.2.    Să transmită în locațiune Asociației Obștești „Asociația Femeilor de Afacere din 

municipiul Bălți” clădirea cu două nivele a școlii primare „A.I.Cuza” din str. Kievului, 75 

(număr cadastral 0300107.334.01) cu suprafaţa de 915,5 m
2  

și subsolul cu suprafaţa de 

399,4 m
2 

,  cu scutire de plată pentru locațiune. 

3. Directorului Asociației Obștești „Asociația Femeilor de Afacere din municipiul Bălți”, în 

termen de o lună, să încheie cu primăria municipiului Bălți contractul de locațiune a 



încăperilor şi să achite plata pentru serviciile comunale, conform aparatelor de evidență în 

conformitate cu contractele încheiate cu prestatorii de servicii. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru educație, protecție socială și sănătate publică. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a ________ 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
Anexă 

la decizia Consiliului Municipal Bălți   
№____din ___________2018  

Acord adițional de colaborare  

Articolul 1: Părțile Contractante 

Consiliul Municipipal Bălți în persoana Primarului, d-nul Nicolai Grigorișin, care 

acţionează în baza Legii cu privire la Administraţia Publică Locală, pe de o parte numită în 

continuare Consiliul și   
A.O.”Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi”, în persoana D-nei Tatiana Puga, 

președintă, care acţionează în baza statutului asociației, pe de altă parte, numită în continuare 

Asociaţie 

În baza prevederilor legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități și programului  municipal pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 
pentru anii 2014-2018, aprobat prin decizia consiliului municipal Bălți nr. 1/67 din 27.02.2014 și   

în scopul realizării prevederilor Acordului de colaborare, încheiat între Consiliul Municipal Bălți 
și Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți,  aprobat prin decizia N 9/13 din 28.09.2017, 

privind incluziunea socială și oferirea șanselor egale  pe piața muncii a persoanelor social 

vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, părțile au convenit asupra încheierii 

prezentului  Acord adițional de colaborare.  

Articolul 2: Scopul și obiectivele 

2.1. Scopul semnării contractului este de a contribui la creșterea incluziunii sociale și 

îmbunătățirea condițiilor social-economice a persoanelor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu 

dizabilități, prin crearea unui Centru de resurse pentru integrare socială și muncă și desfășurarea 

activităților de antreprenoriat social.                                                                                                              

2.2. Obiectul prezentului Contract îl constituie realizarea prevederilor Acordului de parteneriat 

dintre Consiliul municipal Bălți și Asociația Femeilor de Afaceri, aprobat prin decizia N 9/13 

din 28.09.2017, privind incluziunea socială și oferirea șanselor egale  pe piața muncii 

persoanelor social vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități.                                                                                 
2.3. Obiective specifice: 

 Crearea unui Centru de resurse pentru integrare socială și prestarea serviciilor de 

informare, mediere, consiliere, orientare și formare profesională;  

 Facilitarea angajării în câmpul muncii a cel puțin 10 persoane cu abilități reduse din 

mun. Bălți,  prin înființarea unei întreprinderi sociale și prestarea serviciilor de 

intermediere a muncii; 

 Promovarea activităţilor îndreptate spre asigurarea și protejarea drepturior persoanelor 

cu dizabilități, inclusiv dreptul la muncă și  incluziunea socială  a acestora;  

 

Articolul 3: Precondiții 
 

3.1. Consiliul confirmă că este proprietarul clădirii cu două nivele a scolii primare 

„A.I.Cuza”, situată în mun. Bălți, str. Kiev, 75, număr cadastral_0300107.334.01, cu 

suprafața de 915,5 m.p _ și a subsolului cu suprafata de 399,4 m.p.               

3.2. Consiliul închee contract de locațiune cu scutire de plată pentru locațiune și oferă 

Asociației clădirea cu două nivele a scolii primare „A.I.Cuza”, de pe str. Kiev, 75 mun. 

Bălți,  număr cadastral_0300107.334.01, cu suprafața de 915,5 m.p, și  a subsolului cu 

suprafața de 399,4 m.p  pentru desfășurarea activității de antreprenoriat social. 

3.3. Asociația primește clădirea în locațiune cu scutire de plată pentru locațiune, pentru 

crearea  și administrarea întreprinderii sociale. 



3.4. Asociația înființează un Centru de resurse pentru incluziune social și muncă și prestează 

servicii de mediere, consiliere, orientare și formare profesională a persoanelor 

defavorizate, inclusiv a persoanelor cu dizabilități.  
3.5. Asociația crează locuri de muncă pentru persoanele defavorizate și angajază cel puțin 10 

personae cu abilități reduse. 

 

Articolul 4. Drepturi de proprietate 

 

4.1.  Transmiterea în locațiune cu scutire de plata a locațiunii, către Asociație a clădirii indicate 

în articolul 3, punctul 3.2 nu atrage după sine transmiterea dreptului de proprietate. Titularul 

dreptului de proprietate rămâne Consiliul municipal Bălți, conform legislația în vigoare.  

4.2. Consiliul este obligat, în termen de 10 (zece) zile din momentul semnării Contractului de 

locațiune și a actului de primire-predare de către ambele Părți, să înregistreze modificările în 

Registrul bunurilor imobile, prin predarea dreptului de gestiune asupra bunurilor imobile 

transmise, Asociației.  

4.3.Asociația este obligată să achite, taxele, impozitele și plățile obligatorii de stat și locale, 

aferente bunurilor imobile transmise de către Consiliu în conformitate cu legislația în 

vigoare, începînd cu al doilea an de activitate. 

4.4.Asociația nu este în drept să înstrăineze, să scoată de la evidență, să transmită în gaj, să 

constituie garanții pentru terți bunurile imobile primite în folosință pentru realizarea 

obiectului prezentului contract. 

4.5.Asociația nu este în drept să dea în locațiune/arendă bunurile imobile primite în folosință 

pentru realizarea obiectului prezentului contract fără acordul în scris al Consiliului. 

4.6. Venitul și profitul net, după achitarea impozitelor și a altor plăți obligatorii, adus prin 

folosirea bunurilor imobile primite în folosință și posesiune, precum și bunurile achiziționate 

pentru realizarea obiectului prezentului Contract, aparțin Asociației. 

 

Articolul 5. Durata contractului 

 

5.1.Prezentul Acord se încheie pe o perioadă de 20 (douăzeci) ani, cu condiția că Asociația va 

confirma anual posesia certificatului de utilitate publică și/sau a statutul de intreprindere 

socială de inserție pentru perioada respectivă. 

5.2.Lipsa Certificatului de utilitate publică și/sau a statutului de intreprindere socială de inserție 

oferă posibilitatea rezilierii contractului de locațiune cu scutire de plată a locațiunii.  

5.3.Perioada contractului începe cu _________ (________) și se termină la data de _________ 

(___________) cu dreptul de prelungire prin acordul scris al Părţilor. 

5.4.  Prelungirea Contractului, va fi efectuată  prin decizia Consiliului municipal Bălți. 
5.5.  În cazul prelungirii Contractului, clauzele lui pot fi modificate cu acordul Părţilor 

 

Articolul 6. Drepturile şi obligaţiunile Consiliului  
 

6.1. Drepturi                           

6.1.1. Consiliul are dreptul de a inspecta bunul închiriat cu scopul de a lua cunoştinţă de starea 

acestuia şi utilizarea lui conform obligaţiilor contractuale asumate.   

6.2.  Obligații 

6.2.1. Să contribuie la  implementarea cu succes a proiectelor direcționate spre îmbunătățirea 

condițiilor social-economice ale persoanelor social vulnerabile, în deosebi a persoanelor cu 

dizabilități din municipiu; 

6.2.2.Să susțină crearea întreprinderilor sociale în municipiul Bălți prin transmiterea în folosință 

și posesiune gratuită către Asociație a bunurilor indicate în articolul 3, punctul 3.2, în stare 

satisfăcătoare, confirmat prin semnarea contractului de chirie și actului de predare-primire a 

bunurilor. 



6.2.3. Să perfecteze și să ofere Asociației actele de confirmare privind corespunderea destinației 

încăperilor pentru activități de mediere și instruire a persoanelor defavorizate și desfășurarea 

activităților de antreprenoriat social. 

6.2.4. Să asigure accesul la serviciile comunale: energia electrică, încălzirea, apeductul şi 

canalizarea spaţiilor. 

6.2.5. Să acorde suport în obținerea documentelor permisibile pentru lucrări de renovare și 

reconstrucție a clădirii. 

6.2.6. Să acorde sprijin, prin implicarea Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei, la 

identificarea şi selectarea persoanelor social vulnerabile și a persoanelor cu dizabilități din 

municipiu, care vor beneficia de servicii de informare, instruire, formare profesională și angajare  

în cadrul întreprinderilor sociale create, precum și alte întreprinderi din municipiu;  

6.2.7. Să ofere sprijin în realizarea activităților de instruire și  crearea locurilor de muncă pentru  

persoanele defavorizate cu implicarea beneficiarilor de servicii sociale, inclusiv din cadrul 

Centrelor sociale; 

6.2.8. Să colaboreze cu ministerele și instituțiile abilitate pentru promovarea modificărilor în 

legislație privind  facilitarea încadrării în muncă a persoanelor cu abilități reduse; 

6.2.9. Să sprijine Asociația la obținerea de certificate, autorizații și alte acte obligatorii pentru 

desfășurarea activității întreprinderii conform cerințelor legii. 

6.2.10.  Să ofere scutiri de plată a impozitelor și taxelor locale afirente activității de 

antreprenoriat; 

6.2.11. Să faciliteze participarea întreprinderii cu produse și servicii proprii la achizițiile publice 

organizate de APL.  

 

Articolul 7. Depturile şi obligaţiile Asociaţiei 

 

7.1.Drepturi 

7.1.1 Asociația beneficiază exclusiv, cu titlu de folosinţă și posesiune gratuită, conform 

condițiilor și termenelor stipulate în prezentul Contract, de bunurile imobile transmise 

pentru realizarea activităților de instruire și antreprenoriat social. 

7.1.2 Asociația este liberă să-şi aleagă domeniile de activitate, formele şi metodele de activitate 

şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare.  

7.1.3 Asociația are dreptul de a efectua lucrări de renovare și reconstrucție a clădirii cu acordul 

în scris al Consiliului municipal. 

7.1.4 Asociația are drept prioritar de negociere la prelungirea Contractului, în condiția expirării 

termenului prezentului Contract. 

7.2. Obligații 

7.2.1  Să contribuie la creșterea incluziunii sociale și îmbunătățirea condițiilor social-economice 

a persoanelor defavorizate, în deosebi a persoanelor cu dizabilități,  prin crearea 

întreprinderii sociale în municipiul Bălți; 

7.2.2  Să creeze  în cadrul întreprinderii un Centru  de resurse  pentru incluziune socială și 

muncă pentru persoanele defavorizate, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și să 

presteze servicii de informare, mediere, consiliere, orientare și formare profesională.  

7.2.3 Să identifice în baza legii cu privire la activitatea de antreprenoriat, cea mai potrivită formă 

organizatorico- juridică pentru înregistrarea întreprinderii sociale.  

7.2.4  Să întocmiască contractul de constituire, să elaboreze statutul și să înrejistreze 

întreprinderea socială în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova 

nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, și a Legii Republicii Moldova Nr.845-XII din 

03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. 

7.2.5  Să identifice și să implice persoanele defavorizate în activități de mediere, elaborarea 

planului individual de dezvoltare personală și identificarea domeniului în care ar putea  

activa pe piața  muncii. 

7.2.6 Să asigure dezvoltarea parteneriatelor cu AOFM, Înstituții de Învățămînt Profesional 

Tehnic și  agenţi economici predispuşi să ofere servicii de formare profesională la locul 

de muncă şi oportunităţi de angajare pentru persoane cu dizabilităţi; 



7.2.7 Să contribuie la orientarea și formarea profesională a  persoanelor care vor fi implicate 

ulterior în activitățile întreprinderii sociale; 

7.2.8 Să creeze locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități in cadrul întreprinderii sociale; 

7.2.9 Să obțină certificatul privind statutul de întreprindere socială sau intreprindere socială de 

inserție, după un an de activitate, conform legislația în vigoare. 

7.2.10  Să obțină certificate, autorizații și alte acte obligatorii pentru desfășurarea activității 
întreprinderii conform cerințelor legii. 

7.2.11  Să elaboreze proiecte, să identifice donatori și să atragă fonduri pentru realizarea 

activităților de antreprenoriat social; 

7.2.12 Să asigure activitatea eficientă a întreprinderii sociale pentru generarea de venituri și 

obținerea de profit. 

7.2.13 Să direcționeze profitul net obținut din activitatea întreprinderii, în dezvoltarea 

întreprinderii, prin crearea locurilor noi de muncă și încadrarea, în mod prioritar, a 

persoanelor  defavorizate, informarea și instruirea profesională, precum și în activități de 

protejare și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. 
 

Articolul 8. Obligaţii comune 

 

8.1. Părţile prezentului Contract se obligă, prin eforturi comune, să creeze condiţiile necesare 

pentru atingerea Obiectului prezentului Contract. 

8.2. Părţile îşi vor furniza reciproc informaţii, vor colabora şi îşi vor acorda în mod reciproc 

sprijin în promovarea întreprinderii. 

8.3.  

Articolul  9. Reglamentarea activităţii întreprinderii 

 

9.1. Întreprinderea va desfăşura activitatea în conformitate cu statutul organizaţiei și va fi 

monitorizată prin intermediul Consiliului de administrare, care este un organ colegial de 

administrare al Întreprinderii, reprezintă interesele întreprinderii şi îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu Legislația în vigoare.  

9.2. Componenţa numerică al Consiliul de administrare este format din trei persoane. 

9.3.  În componenţa Consiliului de administrare se includ, în mod obligatoriu, reprezentantul 

Fondatorului, reprezentanţi ai primăriei şi colectivului de muncă.  

9.4. Membrii Consiliului de administrare, propuşi din partea colectivului de muncă, sînt aleşi 

la adunarea generală (conferinţă) a colectivului de muncă. Administratorul Întreprinderii 

nu poate fi desemnat în calitate de membru al Consiliul de administrare  

9.5. Membrii Consiliului de administrare din partea Primăriei sunt numiți prin decizia 

Consiliului municipal, din partea asociatului prin decizia Consiliului de administrare a 

Asociației. 

9.6. Membru al Consiliului nu poate fi persoana declarată lipsită de capacitatea de exerciţiu 

sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri, dare sau luare de mită, 

precum şi pentru alte infracţiuni economice. 

9.7. Consiliul de administrare:  
a) aprobă direcţiile prioritare şi planurile  de dezvoltare ale Întreprinderii;  

b) asigura integritatea şi folosirea eficientă a bunurilor Întreprinderii;  

c) soluţionează, cu acordul Fondatorului, chestiunile referitoare la intrarea Întreprinderii în 

asociaţii şi alte uniuni şi ieşirea din ele;  

d) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, raportul financiar anual şi profitul (pierderea) 

perioadei de gestiune;  

e) prezintă Fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii, 

precum şi după caz rezultatele auditului activităţii economico-financiare;  

f) adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea şi folosirea creditelor în mărimea stabilită de 

Fondator;  

g) prezintă Fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea Statutului Întreprinderii, 

reorganizarea sau lichidarea ei;  

h) aprobă dările de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la rezultatele activităţii 

economico-financiare a Întreprinderii;  



i) aprobă, la propunerea Administratorului, repartizarea profitului net anual al Întreprinderii şi 

informează Fondatorul;  

k) aprobă regulamentele filialelor şi ale reprezentanţelor Întreprinderii, adoptă decizii privind 

numirea sau eliberarea conducătorilor acestora, privind stabilirea cuantumului retribuţiei muncii 

lor, al recompenselor şi compensaţiilor, aprobă raporturile trimestriale şi anuale ale filialelor şi 

reprezentanţelor;  

l)  decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului Întreprinderii;  

n) aprobă, la propunerea Administratorului, regulamentele interne ale Întreprinderii;  

9.8. Consiliul de administrare nu are dreptul să intervină în activitatea operațională 

desfăşurată de Administrator, în baza contractului și a fișei de post. 

 

Articolul 10. Garanţii 

 

10.1. Garanţii  ale Consiliului: 

a) Consiliul garantează că nu va ceda benevol nici un drept asupra clădirii unei alte terțe 

părți pe perioada prezentului contract. 

b)    Consiliul garantează  că nu va interveni în activitatea Asociației privind realizarea 

Proiectului, în afară de cazul în care un astfel de amestec este necesar pentru a proteja 

mediul înconjurător, sănătatea şi siguranţa publică. 

10.2. Garanţii ale  Asociației: 

a) Asociația declară că are autoritatea deplină de a încheia prezentul Contract şi de a 

îndeplini obligaţiile care îi revin în cadrul acestuia.  

b) Asociația se obligă să informeze imediat Consiliul despre orice modificare a 

Statutului său şi despre toate situaţiile care duc la schimbarea prevederilor incluse în 

prezentul Contract sau care ar prejudicia în vreun fel realizarea Contractului. 

c) Asociația garantează reînvestirea a cel puțin 90 la sută din profitul net în realizarea 

obiectivelor stipulate în prezentul contract și dezvoltarea continua a activității de 

antreprenoriat social; 

d)  

Articolul 11. Finanţarea înterprinderii 

 

11.1. Întreprinderea v-a fi finanţată din surse proprii și alte surse enumerate mai jos: 

a) sponsorizări  şi donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice,  

      din ţară şi din străinătate;  

b) venituri obținute din activitatea economică proprie: realizarea producţiei, lucrărilor, 

serviciilor şi altor genuri de activitate; 

c) finanțări din bugetul municipal și national, inclusiv desemnarea  procentuală(2%), 

d) venituri obţinute de la depuneri băneşti; 

e) veniturile obţinute de la darea în arendă a proprietăţii sau organizarea cursurilor, 

concursurilor, loteriilor, altor evenimente similare; 

f) alte surse neinterzise de lege.  

11.2. Întreprinderea va folosi profitul de la activitatea sa doar în scopurile prevăzute de statut:  

 nu va folosi vreo parte din proprietatea sa sau din venit în interesele vreunui 

membru al asociaţiei, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare. 

 nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în 

cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate 

pentru finanţarea acestora. 

11.3. Întreprinderea va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese. 

 

Articolul 12: Forţa majoră 

12.1. Nici una dintre părţile la prezentul Acord nu răspund de neexecutarea în termen şi/sau de 

executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în 

baza prezentului Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 

respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 



12.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celelalte părţi, în termen de 3 zile, 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecinţelor lui. 

12.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, partea ce 

invocă forţa majoră este total exonerată de îndeplinirea acestei obligaţii, iar celelalte părţi 

nu vor pretinde daune-interese. 

 

Articolul 13: Litigii 

 

13.1. Relaţiile dintre părţi vor fi guvernate de principiul echităţii, bunei voinţe şi dezvoltării    

         relaţiilor de colaborare durabilă. 

13.2. Partenerii consimt să soluţioneze pe cale amiabilă toate disensiunile legate de 

implementarea prezentului Memorandum colaborare. 

13.3. În cazul în care soluţionarea litigiilor ce ar putea apărea între părţile prezentului 

Memorandum nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare 

instanţelor judecătoreşti competente  

Articolul 14: Dispoziţii finale.            

 

       Prezentul Acord  de colaborare întră în vigoare  la momentul semnării de către părţi. 

a) Modificările şi completările în prezentul Acord  de colaborare se vor efectua la cererea 

oricărei părţi cu acceptul celeilalte prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

Modificările intră în vigoare şi sunt obligatorii pentru părţi din momentul semnării 

actului de modificare a acordului. 

b) Prezentul Acord  de colaborare este semnat în două exemplare, în limba română și rusă, 

câte unul pentru fiecare PARTE. 
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